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Lei prevê descontos e 
uso de precatórios para 
quitar débitos tributários
A nova Lei nº 14.375/2022, que facilita a 
negociação de débitos tributários no âmbito 
da Receita Federal e da PGFN (Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional) é tema de 
Informativo da Innocenti Advogados. Entre 
as medidas estão descontos maiores, uso 
de precatórios e novos  prazos.
A Innocenti Advogados participa de guia da 
Chambers and Partners com um artigo da 
sócia da área Cível Laura Morganti, no qual 
traça um panorama sobre responsabilidade 
e segurança do produto a partir das relações 
de consumo e do Código de Defesa do 
Consumidor.
Já no Innocenti Podcast, a advogada Anna 
Carolina Dias Esteves explica o IVAR, novo 
índice da FGV (Fundação Getúlio Vargas)que 
mede a evolução dos aluguéis residenciais.
Do noticiário geral, o destaque é a decisão do 
STF confirmando a validade dos precatórios 
não resgatados em dois anos. O mesmo 
Tribunal chama audiência pública para tratar 
da inclusão de novos itens no rol de cobertura 
dos planos de saúde. Confira estas e outras 
notícias neste Painel Jurídico. Boa leitura!



PainelJurídico

Lei facilita negociação 
de débitos tributários  
na Receita e PGFN
Mais descontos, novos prazos e uso de 
precatórios são algumas das possibilidades 
da nova lei, detalhadas em informativo 

Leia mais

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6950161278153691137
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Leia mais

Texto publicado no guia da Chambers and 
Partners é assinado pela sócia da área Cível 
e Resolução de Conflitos, Laura Morganti.

Artigo discute defesa 
do consumidor e  
segurança de produtos

https://www.linkedin.com/posts/innocenti-advogados_recall-consumidor-productliability-activity-6948003703442300928-hFU5?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
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Ouça o podcast

A advogada Anna Carolina Dias Esteves 
explica, no Innocenti Podcast, como funciona 
o IVAR, índice que mira contratos residenciais.

Novo indicador da 
FGV mede evolução 
dos aluguéis 

https://www.linkedin.com/posts/innocenti-advogados_%C3%ADndice-de-varia%C3%A7%C3%A3o-de-alugu%C3%A9is-residenciais-activity-6949850090475790336-rsDq?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
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Leia mais

Em seu voto, o ministro Facchin disse que 
direito só é consumado após saque dos 
créditos.

De Brasília: STF decide 
que precatórios não 
resgatados são válidos

https://innocenti.com.br/cancelamento-de-precatorios-nao-resgatados-em-dois-anos-e-inconstitucional-decide-stf/
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Nova regra do WhatsApp 
sobre dados pessoais contrar-
ia Lei Geral de Proteção de 
Dados

Plenário do Senado aprova 
novo marco legal da 
securitização

Juiz determina que bancos 
limitem a 30% desconto 
de empréstimos

STJ: Leilão extrajudicial  
sem intimação prévia do 
devedor é nulo

Locação de curto prazo 
deve ser regida pelo Código 
do Consumidor

https://innocenti.com.br/senado-aprova-novo-marco-legal-da-securitizacao-e-texto-segue-para-sancao/
https://innocenti.com.br/juiz-determina-que-bancos-limitem-a-30-desconto-de-emprestimos/
https://innocenti.com.br/leilao-extrajudicial-feito-sem-intimacao-previa-do-devedor-e-nulo-diz-ministro/
https://innocenti.com.br/locacao-por-curta-temporada-e-regida-pelo-codigo-de-defesa-do-consumidor/


Fique atento...
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innocenti.com.br
Conheça o nosso site

STF marca julgamento de 
tributos de terço de férias 
para volta do recesso

Audiência pública vai discutir 
novos itens na cobertura de 
planos de saúde

https://avocar.com.br
http://www.innocenti.com.br
https://www.linkedin.com/company/innocenti-advogados/
https://instagram.com/innocenti.advogados?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://innocenti.com.br/stf-marca-julgamento-de-tributos-sobre-terco-de-ferias-para-volta-do-recesso/
https://innocenti.com.br/planos-de-saude-stf-convoca-audiencia-publica-para-debater-rol-taxativo-e-amplitude-das-coberturas/

